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Abstrak 
Pada umumnya negara hanya mengenal 2 jenis 
kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Orang yang 
memiliki lebih dari satu jenis kelamin dalam tubuhnya 
dianggap memiliki kelainan dan memerlukan 
perbaikan berupa penyesuaian alat kelamin agar 
sesuai dengan jenis kelaminnya yang dominan atau 
yang “lebih tepat”. Kadang juga terdapat orang yang 
memiliki satu jenis kelamin tetapi dirasakan tidak 
sesuai oleh orang tersebut, dan ia merasa lebih 
nyaman bersikap dan berperilaku sebagai orang 
dengan jenis kelamin lawannya. Keadaan ini memicu 
seseorang menjadi transgender dan bahkan sampai 
transeksualisme. Ketika seseorang memutuskan untuk 
mengubah jenis kelaminnya, banyak hal yang harus 
dikaji dan dijalani, seperti ketepatan jenis kelamin, 
kesiapan mental, penetapan secara hukum, hingga 
perubahan status di akta. Dilakukan tinjauan terhadap 
latar belakang terjadinya transgender hingga pilihan 
untuk melakukan transeksualisme. Selain itu dilakukan 
juga tinjauan kebijakan hukum di beberapa negara 
yang kemudian dibandingkan dengan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Tinjauan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia di bidang tersebut 
menunjukkan masih kurangnya pengaturan mengenai 
norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai 
perubahan jenis kelamin yang memberikan 
perlindungan hukum bagi orang yang membutuhkan 
dan petugas kesehatan. 
Kata Kunci: transgender, transeksualisme, peraturan 
perundang-undangan. 
 
Afiliasi Penulis : 1. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Program 
Pendidikan Dokter Spesialis Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan 
Medikolegal Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal 
RSUPN Cipto Mangunkusumo 
Korespondensi: Klarisa, email: klarisasalimdr@gmail.com,  
Telp/Hp: (021)3106976 / (021)3154626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENDAHULUAN 
  

Transeksualisme merupakan salah 
satu komponen dari LGBT atau yang sering 
disebut lesbian, gay, biseksual, dan 
transgender (termasuk didalamnya 
transeksualisme). Jumlah keberadaan 
transgender dan transeksualisme di dunia 
tidak pernah ada perhitungan yang pasti 
karena berbagai faktor, namun karena 
adanya kesadaran yang meningkat terhadap 
hak asasi manusia, komunitas ini makin 
tampak di permukaan dan makin banyak 
orang yang terbuka terhadap identitas 
dirinya1,2.  

Di Indonesia, transgender yang sering 
disebut sebagai waria, secara perlahan 
tetapi pasti ada dan bertambah jumlahnya. 
Pada tahun 2005, disinyalir terdapat 400.000 
orang waria dan di tahun 2010 dikatakan 
bahwa jumlah waria sekitar 1.6% dari 240 
juta penduduk Indonesia. Sejarah 
keberadaan transgender di Indonesia 
berawal dari sekitar tahun 1965 dan 
mencapai puncaknya di tahun 1970, saat itu 
didirikan Asosiasi Waria Indonesia oleh 
Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Keberadaan 
para transgender termasuk didalamnya 
transeksualisme ini menjadi suatu polemik di 
dalam masyarakat. Komunitas ini di awal 
keberadaannya masih dapat diterima, 
namun dengan berjalannya waktu yaitu 
sekitar tahun 1980, mulai bermunculan 
pertentangan terhadap mereka 1,2. 
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Banyak alasan yang menjadi dasar 
sulitnya penerimaan terhadap mereka, mulai 
dari sudut pandang agama, norma, serta 
hukum yang mengatur bahwa pembagian 
jenis kelamin hanya 2 yaitu laki-laki dan 
perempuan, juga adanya stigma bahwa 
transgender merupakan sumber penyakit 
seperti HIV, bahkan di beberapa negara 
keberadaan transgender yang merupakan 
minoritas seksual dianggap membahayakan 
kesehatan dan moral masyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 
PERMASALAHAN TRANSGENDER DAN 
TRANSEKSUALISME 

Kesadaran dan kemajuan jaman akan 
keberadaan kaum ini seharusnya membuka 
pandangan lebih luas tentang masalah yang 
akan muncul apabila keberadaan mereka 
tidak diakomodasi dengan baik. Selama 
masih ada diskriminasi terhadap mereka 
maka penindasan akan terus terjadi, 
pekerjaan tidak diberikan sehingga 
kehidupan perekonomian tidak membaik, 
kesehatan mereka tidak terurus bahkan 
stigma bahwa mereka adalah sebagai 
sumber penularan HIV bisa jadi terjadi, 
ditambah lagi keabsahan surat-surat penting 
yang perlu mencantumkan jenis kelamin. 
Keberadaan surat-surat ini sangat penting 
seperti akta lahir, surat pernikahan, untuk 
mengurus bank/pinjaman, dan lain-lain. 
Karena itu keinginan untuk merubah jenis 
kelamin pada akhirnya bukan menjadi suatu 
hal yang bisa terus dianggap tidak ada dan 
ini akan menjadi salah satu bentuk tugas 
bagi suatu negara agar dapat 
mengakomodasi kebutuhan tersebut 5, 6, 7, 8.  

Permasalahan lain yang muncul adalah 
dari sudut pandang hak asasi manusia, 
masih perlu diperdebatkan juga tentang 
makna diterimanya konsep transgender. 
Apakah keberadaan mereka cukup diakui 
dan diterima sebagai tenaga kerja, seperti di 

bagian resepsionis yang biasanya diisi oleh 
wanita dan dengan diterimanya trangender 
laki-laki ke wanita maka resepsionis tersebut 
akan terlihat wanita tetapi bersuara laki-laki. 
Ataukah harus diakui perubahan gendernya 
tanpa atau dengan perubahan jenis kelamin 
misalkan seorang transgender wanita 
menjadi laki-laki yang ditempatkan di bagian 
tenaga kerja laki-laki seperti tenaga 
keamanan. Ataukah juga diakui sebagai 
gender dan jenis kelamin baru 5, 6, 7, 8.
 Permasalahan dalam kehidupan 
sosial juga dapat meluas dan tidak terbatas 
hanya di bidang ketenagakerjaan, melainkan 
juga pendidikan, kesehatan, dll. Di dalam 
kehidupan sehari-hari, seorang transgender 
mendapatkan kesulitan dalam memperoleh 
penempatan di toilet, kelas pendidikan yang 
hanya satu jenis kelamin, ruang perawatan 
di rumah sakit yang tidak mencampur laki-
laki dengan perempuan namun seorang 
trangender laki-laki menjadi perempuan 
akan sulit ditempatkan di ruang perawatan 
perempuan sedangkan dirinya tidak akan 
mau diletakkan di dalam ruang perawatan 
laki-laki, coverage asuransi kesehatan, 
perhitungan hak waris yang mana akan lebih 
banyak untuk laki-laki daripada perempuan 
sehingga pertanyaannya adalah bagaimana 
bila ahli warisnya trangender perempuan 
menjadi laki-laki, apakah akan 
tetapmendapat jatah lebih banyak atau 
tetap dengan porsi perempuan, dll 5, 6, 7, 8. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1  SEKS ATAU JENIS KELAMIN 

Secara biologis manusia dilahirkan 
dengan jenis kelamin tertentu yaitu laki-laki 
atau perempuan, hal ini disebabkan karena 
adanya kromosom yang terdapat didalam 
tubuh manusia. Kromosom adalah struktur 
dalam sel inti yang terdiri dari DNA yang 
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terikat dengan histon dan protein lain. 
Didalam nukleus sel tubuh manusia terdapat 
46 kromosom, dimana 23 berasal dari sel 
telur dan 23 berasal dari sperma. Pada saat 
pembuahan terjadi kromosom tersebut akan 
saling berpasangan. Bila sel telur dengan 22 
kromosom-X bertemu dengan sperma 
dengan 22 kromosom-Y, akan menyebabkan 
diferensiasi testis pada usia sekitar 10 
minggu kehamilan dan individu tersebut 
menjadi laki-laki sedangkan saat sel telur 
dengan 22 kromosom-X bertemu dengan 
sperma 22 kromosom-X maka ovarium akan 
berkembang karena pengaruh dari testis 
determinating factor (TDF) tidak ada 
sehingga akan terbentuk anatomi tubuh 
perempuan 9, 10, 11.  

 
2.2  KELAINAN PADA PEMBENTUKAN 
JENIS KELAMIN 

Jenis kelamin dapat mengalami 
kelainan yang disebabkan kegagalan 
diferensiasi seksual akibat dari mutasi atau 
anomali struktur gen seperti hermafrodit 
yang memiliki ovarium sekaligus testis, 
hyperplasia adrenal congenital atau 
androgenital syndrome yang mempengaruhi 
wanita dengan 46 XX namun penampilan 
pria akibat kelainan resesif autosom yang 
diturunkan sehingga terjadi defisiensi 
kortisol, sindrom insensitifitas androgen 
yaitu kelainan resesif berkaitan dengan 
kromosom X dimana secara genetik individu 
tersebut laki-laki namun memiliki payudara 
yang berkembang dan penampilan seperti 
wanita akibat jaringan tubuhnya tidak 
berespon terhadap hormon androgen tetapi 
justru estrogen. Kelainan pada kromosom 
juga dapat menyebabkan kelainan pada jenis 
kelamin yaitu pada kondisi aneuploidy. 
Aneuploidy merupakan suatu kondisi jumlah 
kromosom berkurang (monosomi) atau 
berlebih (polisomi). Kondisi aneuploidy bisa 

tampak pada sindroma turner dengan 
monosomi 45X, sindroma klinefelter yang 
memiliki 47 XXY, karena memiliki 2 buah 
kromosom X mengakibatkan perkembangan 
abnormal dari testis dan perkembangan seks 
sekunder inkomplit yang terkadang individu 
berpenampilan perempuan 9,10, 11, 12, 13, 14.  

 
2.3  GENDER 

Gender merujuk pada konstruksi 
sosial, kultural, dan simbol-simbol dari 
femininitas dan maskulinitas yang terdapat 
dalam suatu masyarakat. Definisi ini 
mengasumsikan bahwa seks tidak dapat 
diubah sedangkan gender bisa berubah. 
Peran tingkah laku gender mengacu pada 
aktivitas, ketertarikan, penggunaan simbol, 
gaya, ataupun hal personal lain dan atribut 
sosial yang dikenali sebagai feminin atau 
maskulin. Identitas gender ini mulai 
berkembang saat seorang anak berusia 18 
bulan, di usia 2 sampai 4 tahun seorang anak 
sudah dapat membedakan gendernya dan 
menggunakan kata ganti him atau her , 
sampai di usia 5 atau 6 tahun seorang anak 
sudah secara stabil menyadari gendernya 11, 

14, 17.  
 

2.4  TRANSEKSUALISME 
Dalam tumbuh kembang seorang 

manusia, kadang terdapat ketidaknyamanan 
dalam menjalani gender yang dimiliki 
dengan seksualitas secara anatomis yang 
dimiliki, yang secara kejiwaan dikenal 
dengan gender identity disorder. Gender 
identity disorder ada 2 yaitu gender 
nonconformity atau transgender identity dan 
gender dysphoria 13, 16, 15, 18.  

Gender nonconformity atau 
transgender identity terjadi ketika seseorang 
merasakan keganjilan pada gender 
berdasarkan kromosom, hormon, organ, dan 
karakteristik seksual sekunder yang didapat 
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seseorang sejak lahir. Dimana kelainan 
genetik yang dimiliki oleh seorang individu 
dapat mempengaruhi dirinya dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagai 
contoh pada penderita sindrom Klinefelter 
seolah-olah tubuhnya adalah perempuan 
dan dengan makin berjalannya waktu dapat 
muncul testis di alat kelaminnya yang dapat 
membuat bingung individu tersebut. Kondisi 
medis yang timbul akibat kelainan ini secara 
umum akan membuat individu tersebut 
mencoba untuk menyesuaikan dengan jenis 
kelamin yang seharusnya, meski mungkin ia 
sudah hidup dengan jenis kelamin lain 
sepanjang hidupnya. Untuk dapat merubah 
jenis kelamin secara anatomis dan legal ini 
dibutuhkan kejelasan prosedur pelaksanaan 
dari segi medis maupun hukum agar pada 
akhirnya dapat dilakukan perubahan di akta 
individu ini 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19.  

Gender dysphoria terjadi ketika 
identitas gender seseorang tidak sesuai 
dengan yang dimilikinya dengan disertai rasa 
tidak nyaman dan tidak suka terhadap 
karakteristik gender eksternal dan memiliki 
keinginan untuk merubah secara berbeda 
dari saat lahir, sebagai contoh seorang yang 
lahir sebagai laki-laki tetapi merasa di dalam 
dirinya adalah seorang perempuan, sehingga 
dalam kesehariannya orang tersebut akan 
mengenakan atribut perempuan. Beberapa 
gejala yang dapat dilihat: mereka bertahan 
dengan jenis kelamin yang dirasakan 
didalam dirinya meski bertentangan dengan 
penampilan fisik, mereka mencari teman 
yang sesuai dengan jenis kelamin yang 
dirasakan, menghindari mainan yang tidak 
sesuai dengan jenis kelamin yang dirasakan, 
memilih kencing dengan posisi jongkok 
daripada berdiri jika dia merasa dirinya 
perempuan padahal lelaki.  
 Ketidaknyamanan akan jenis kelamin 
yang tidak sesuai dengan yang dirasakan 

dapat menimbulkan kecemasan, stress, 
maupun depresi sehingga dapat 
mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Pada 
tahapan yang lebih parah, apabila kondisi 
ketidaknyamanan ini tidak diatasi dapat 
menimbulkan kegilaan bahkan keinginan 
untuk bunuh diri. Seseorang yang 
mengalami Gender dysphoria pada saat awal 
akan disarankan untuk mengkomunikasikan 
rasa tidak nyaman tersebut, apabila tidak 
ada perubahan maka langkah selanjutnya 
dapat dilakukan terapi hormon sampai 
akhirnya operasi perubahan jenis kelamin. 
Perubahan jenis kelamin pada seseorang 
yang mengalami Gender dysphoria akan 
menemui lebih banyak kesulitan karena 
secara anatomis dan biologis tidak ada 
indikasi kuat untuk dilakukan operasi 
tersebut, selain itu dibutuhkan suatu 
evaluasi mental yang sangat mendalam 
untuk penilaiannya, karena sangat tidak 
wajar apabila sesorang mengganti jenis 
kelaminnya berkali-kali. Kesulitan lainnya 
dalam pengesahan penggantian jenis 
kelamin Gender dysphoria adalah keyakinan 
masyarakat bahwa kondisi ini merupakan hal 
yang tabu, kurang mendalami ajaran agama, 
kurang mensyukuri hidup, tidak sesuai 
dengan etika, dan lain sebagainya. Padahal 
menurut DSM V (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) yang 
diterbitkan tahun 2013, kondisi tersebut 
bukanlah bagian dari gangguan jiwa selama 
tidak ada hendaya ataupun handaya dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari 
termasuk dalam berinteraksi dengan sekitar, 
yang bila terjadi hendaya maupun handaya 
justru terapi lebih lanjut dalam mengatasi 
ketidaknyamanan tersebut yang harus 
dilakukan bahkan bisa sampai anjuran untuk 
terapi hormone bahkan perubahan jenis 
kelamin. Di Indonesia, dalam memandang 
gender identity disorder beberapa ahli masih 
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menggunakan Pedoman Penggolongan 
Diagnosis Gangguan Jiwa / PPDGJ ke III yang 
mengacu pada DSM IV dan diterbitkan tahun 
1995, dimana keadaan ini masih dianggap 
sebagai suatu gangguan kejiwaan yang 
seharusnya diperbaiki atau diterapi tanpa 
harus mengubah jenis kelamin 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19.  
 

2.5    DASAR KEBERADAAN TRANSGENDER   
DAN TRANSEKSUALISME 

Keberadaan transgender dan 
transeksualisme di seluruh dunia masih 
menjadi sebuah kontrovesi, terlepas dari 
penolakan-penolakan tersebut, keberadaan 
mereka seharusnya tetap dilindungi atau 
diapresiasi karena adanya hak asasi manusia 
yang melekat pada diri mereka sebagai 
seorang individu. Saat menilik hal tersebut, 
ada beberapa hal yang menjadi masalah 
karena keberadaannya sebagai seorang 
manusia. Berawal dari legalitas keberadaan 
mereka di tengah struktur masyarakat, 
selama mereka tidak diakui sebagai seorang 
individu utuh, maka akan banyak terdapat 
stigma yang biasanya muncul dari 
penampilan atau cara mereka bertingkah 
laku dan berkomunikasi. Stigma negatif yang 
melekat akan membuat mereka menjadi 
lapisan masyarakat yang rentan terhadap 
berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan 
fisik seperti penyiksaan, kekerasan psikis 
seperti hinaan, kekerasan seksual, adanya 
paksaan untuk menikah dengan lawan jenis 
sebagai bentuk dari usaha “menyehatkan” 
mereka, termasuk ketidakadilan dalam 
mendapatkan pekerjaan.  

Ketiadaan lapangan pekerjaan yang 
bersedia menampung diakibatkan dari 
masyarakat yang juga kadang merasa tidak 
cocok bila dilayani oleh mereka, hal ini 
makin menguatkan mereka mencoba 
berbagai macam cara untuk bertahan hidup 

dan akhirnya melakukan pekerjaan seperti 
mengamen di pinggir jalan dengan 
memperlihatkan bagian tubuh tertentu 
hingga menjadi pekerja seks komersil atau 
PSK. Legalitas ini juga akan berakhir pada 
para transgender yang memutuskan untuk 
mengganti kelaminnya, dimana perubahan 
jenis kelamin akan mempengaruhi akta dan 
ijazah, seperti akta kelahiran. Di Indonesia, 
menurut Disdukcapil, akta akan menjadi 
bukti bahwa Negara mengakui identitas 
seseorang sebagai warga negara dan 
menjamin dirinya mendapat hak-haknya 
sebagai warga Negara, salah satunya adalah 
hak mendapat warisan 6, 7.   

 
2.5.1  DEKLARASI HAK ASASI MANUSIA  

Transgender (termasuk didalamnya 
transeksualisme) dalam lingkup HAM (Hak 
Asasi Manusia) termasuk dalam lingkup 
minoritas seksual, dimana mereka tetap 
memiliki hak karena bukan dianggap 
menyimpang seksual. Istilah ini sebagai salah 
satu tindakan politis untuk penghapusan 
diskriminasi. Bagaimanapun, sebagai 
manusia mereka tetap memiliki hak sebagai 
individu dan hak sebagai kelompok. 
Keberadaan mereka yang masih 
tersingkirkan dari pengakuan sosial akan 
memperlemah status terhadap hak. 
Menurut Imannuel Kant, negara yang 
beradab dinilai atas dasar kontrak sosial 
yang mengekspresikan konsep humanitas, 
hak setiap orang dijamin, dengan batasan 
tertentu agar kebebasan individu lainnya 
juga terjaga. Ada 3 prinsip dasar Kant yang 
dapat menjadi pertimbangan keberadaan 
hak manusia yaitu kebebasan dimana setiap 
orang mempunyai hak untuk mendapatkan 
kebahagiaan sesuai dengan keinginannya 
sendiri selama tidak melanggar hukum dan 
sesuai dengan prinsip hukum universal, 
prinsip kedua adalah kesetaraan untuk 
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memiliki kesempatan untuk menempati 
posisi atau pangkat sesuai kebakatannya, 
dan ketiga adalah otonomi yang lebih 
menyoroti kemampuan suatu negara 
menghasilkan produk hukum publik yang 
dapat diterima oleh masyarakat. Seiring 
dengan perkembangan HAM, maka 
keberadaan transgender dapat dimasukkan 
ke generasi 1 yaitu hak – hak sipil dan politik, 
untuk hak sipil yang dimiliki adalah hak 
untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk 
hidup, dan hak untuk tidak disiksa. 
Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia di 
artikel 1 tertulis “All human beings are born 
free and equal in dignity and rights. They are 
endowed with reason and conscience and 
should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.” Dan artikel 2 berbunyi 
“Everyone is entitled to all the rights and 
freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, 
colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national or social origin, 
property, birth or other status. Furthermore, 
no distinction shall be made on the basis of 
the political, jurisdictional or international 
status of the country or territory to which a 
person belongs, whether it be independent, 
trust, non-self-governing or under any other 
limitation of sovereignty.” 4, 18, 23  

Bagaimana dengan hak asasi manusia 
yang berhubungan dengan kesehatan? 
Terdapat hubungan kompleks antara 
kesehatan dan HAM, yaitu kebijakan atau 
program kesehatan dapat menjunjung atau 
melanggar HAM serta kurangnya perhatian 
terhadap kesehatan dapat diatasi dengan 
melindungi dan memenuhi kebutuhan akan 
HAM, seperti menghindari penyiksaan 
sehingga setiap manusia memiliki 
kemerdekaan untuk menentukan apakah 
dirinya dapat dijadikan obyek percobaan, 
mendapat standar kehidupan yang layak 

termasuk makanan, tempat tinggal, 
perawatan kesehatam dan pelayanan sosial, 
dan masih banyak lagi. Hak untuk sehat 
merupakan standar tertinggi yang dapat 
dicapai untuk sehat. Di dalam HAM, juga 
terdapat hak berdasarkan kesehatan salah 
satunya dinyatakan bahwa HAM 
menggunakan cara pandang gender, dimana 
faktor biologis dan sosiokultural memainkan 
peranan penting dalam mempengaruhi dan 
membedakan kesehatan antara perempuan 
dan laki-laki 24, 25. 

Menurut WHO, sehat adalah suatu 
kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan 
secara utuh baik fisik, mental dan keadaan 
sosial. Dari sudut pandang ini, dapat dilihat 
bahwa seseorang yang mengalami gender 
identity disorder, baik karena gender 
nonconformity atau transgender identity 
maupun gender dysphoria tetap mendapat 
perlindungan dari segi HAM untuk 
memperbaiki fisiknya. Jika mengalami 
gender nonconformity atau transgender 
identity maka ia berhak untuk menyesuaikan 
jenis kelaminnya dan menghilangkan atribut 
kelamin yang ada di tubuhnya, sedangkan 
pada gender dysphoria, untuk mendapatkan 
kesehatan mental dan terhindar dari 
gangguan mental akibat rasa tidak nyaman 
yang dimilikinya, maka orang tersebut pun 
berhak untuk mengubah jenis kelaminnya. 
Dan pada gender dysphoria, tidak dapat 
dikatakan secara mentah sebagai suatu 
gangguan mental hingga tidak boleh 
dilakukan penyesuaian jenis kelamin karena 
adanya pelanggaran terhadap nilai 
masyarakat karena menurut “Principles for 
Protection of Persons with Mental Illness and 
The Improvement of Mental Health Care” 
yang dikeluarkan oleh komisi HAM 
Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1991, 
dalam menentukan kelainan atau gangguan 
mental, tidak boleh dipengaruhi oleh konflik 
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keluarga atau profesional, atau adanya 
ketidaksesuaian dengan moral, sosial, atau 
nilai politik maupun nilai kepercayaan di 
komunitas orang tersebut 24, 25. 
 
2.5.2 UNDANG-UNDANG HAK ASASI 
MANUSIA DI INDONESIA 

Di Indonesia ada undang-undang 
yang mendukung keberadaan HAM sehingga 
secara tidak langsung dapat mendukung 
keberadaan transgender (termasuk 
transeksualisme) yaitu Undang-Undang 
nomor 39 tahun 1999 pasal 2 yang 
menyatakan bahwa “Negara Republik 
Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi 
hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia sebagai yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan diri 
manusia, yang harus dilindungi, dihormati, 
dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, dan 
kecerdasan serta keadilan”, pasal 3 ayat 1 
“Setiap orang dilahirkan bebas dengan 
harkat dan martabat manusia yang sama 
dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati 
nurani untuk hidup bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara dalam semangat 
persaudaraan” dan ayat 3 yang berbunyi 
“Setiap orang berhak atas perlindungan hak 
asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia, tanpa diskriminasi” dan terakhir di 
pasal 4 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dan persamaan dihadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
dan oleh siapapun.” 20 

 
2.6  KEPASTIAN HUKUM PERUBAHAN 
JENIS KELAMIN DI BEBERAPA NEGARA 

 Beberapa negara di dunia sudah 
memiliki kebijakan-kebijakan untuk 
mengatur perubahan jenis kelamin. Di 
Amerika Serikat, hukum yang dijadikan 
pegangan untuk perubahan jenis kelamin 
tergantung dari negara bagian yang 
ditempati, seperti di Texas untuk perubahan 
jenis kelamin sempat dilarang pada tahun 
1999 dengan alasan apapun, namun pada 
tahun 2009 keadaan ini berubah dimana 
perubahan jenis kelamin sudah dapat 
disahkan melalui pengadilan. Di New York, 
perubahan jenis kelamin disahkan oleh 
departemen kesehatan setelah menerima 
berkas surat sah mengenai perubahan 
tersebut dari dokter, perawat, asisten 
dokter, yang berlisensi praktek di Amerika 
Serikat, memberikan terapi, meninjau, dan 
mengevaluasi perubahan jenis kelamin 
dengan mencantumkan nomor registrasi 
lisensi praktek, pernyataan tidak bias dalam 
penilaian, dan pasien tersebut telah 
menerima terapi yang tepat. Di Hawai jenis 
kelamin yang diakui adalah yang sesuai 
dengan keadaan saat itu, sehingga 
perubahan dapat dilakukan dengan syarat 
dokter yang merawat memiliki relasi yang 
baik dengan pasien, telah dilakukan terapi 
dan evaluasi terhadapat riwayat medis, 
pasien telah mendapat terapi klinis yang 
sesuai dan perubahan jenis kelamin telah 
selesai sempurna dan dokter telah 
memeriksa adanya perubahan jenis kelamin 
dari saat lahir dengan yang sekarang. Sedikit 
berbeda dalam alur pengesahannya, di 
Oregon, untuk perubahan jenis kelamin 
didahului dengan penilaian medis yang 
menyatakan telah dilakukan penyesuaian 
jenis kelamin “sexual reassignment” seperti 
operasi, terapi hormonal, dan terapi lainnya, 
yang berlanjut dengan pengajuan ke 
pengadilan untuk pengesahan 23, 26, 27, 28, 29. 
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Di benua Eropa yaitu Belanda 
perubahan jenis kelamin di surat sah dapat 
dilakukan dengan atau tanpa adanya operasi 
pergantian jenis kelamin. Sedangkan di 
Australia terdapat panduan tersendiri untuk 
perubahan jenis kelamin, dimana perubahan 
ini dapat dilakukan asalkan ada surat yang 
menyatakan jenis kelamin saat ini dari 
dokter (bedah, urologi, kebidanan, 
endokrinologi, psikiatri maupun dokter 
umum) atau dari pencatatan wilayah23, 26, 27, 

28, 29 .  
Di salah satu wilayah Asia yang 

terkenal memiliki banyak transgender, yaitu 
Thailand, tidak memiliki hukum yang 
mengatur dengan pasti apakah operasi 
penggantian jenis kelamin dilegalkan atau 
tidak, sehingga tindakan yang diistilahkan 
dengan Sexual reassignment Surgery (SRS) 
ini tetap dilakukan asalkan si peminta 
berusia 18 tahun ke atas yang sudah 
disetujui orang tua atau usia di atas 20 tahun 
disertai dengan pernyataan dari 2 orang 
psikiatris (yang salah satunya memiliki lisensi 
di Thailand) bahwa tindakan ini diperlukan. 
Di Thailand perubahan dari perempuan ke 
laki-laki lebih sulit dicari dan lebih mahal 
daripada sebaliknya 23, 26, 27, 28, 29 . 
 
2.7 KEPASTIAN HUKUM PENYESUAIAN 
JENIS KELAMIN DI INDONESIA 

Menilik dari beberapa peraturan 
perundang-undangan di negara lain yang 
secara tegas menyebutkan aturan perubahan 
jenis kelamin, penyesuaian jenis kelamin di 
Indonesia tidak secara tegas dikatakan di 
dalam Undang-Undang Kesehatan no. 36 
tahun 2009, hanya disebutkan dalam pasal 69, 
yaitu bedah plastik dan rekonstruksi hanya 
dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 
berwenang, tidak boleh bertentangan dengan 
norma yang berlaku dalam masyarakat dan 
tidak ditujukan untuk mengubah identitas. 

Norma menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang 
mengikat warga kelompok dalam masyarakat, 
dipakai sebagai panduan, tatanan, dan 
pengendali tingkah laku yang sesuai dan 
berterima.  

Dalam hal penyesuaian jenis kelamin, 
beberapa norma agama di Indonesia 
menyatakan secara tegas tidak menyetujui 
adanya pergantian jenis kelamin karena 
dianggap melawan kodrat manusia yang 
sudah diciptakan secara sempurna, namun 
Fatwa MUI masih memungkinkan adanya 
penyesuaian jenis kelamin pada kasus 
seseorang dengan jenis kelamin ganda. Hal ini 
secara bebas dapat dikatakan bahwa 
penyesuaian jenis kelamin masih dapat 
dilakukan namun dengan kriteria dan tatacara 
tertentu. Kriteria agar dapat dilakukan 
penyesuaian jenis kelamin inilah yang masih 
dipertanyakan, karena aturan secara terinci 
mengenai penyesuaian jenis kelamin terakhir 
ada di dalam Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor 
191/MENKES/SK/III/1989 tentang 
penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli 
Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi 
Penyesuaian Kelamin. Di dalam Kepmenkes ini 
dikatakan bahwa pada asasnya manusia 
terdiri dari jenis laki-laki dan wanita, tetapi 
pada kenyataannya terdapat orang-orang 
yang berjenis kelamin berlawanan dengan 
keadaan jiwanya, sehingga menimbulkan 
penderitaan batin atau gangguan jiwa, dan 
bila perlu dilakukan operasi penyesuaian 
kelamin sebagai tindakan terakhir. Selain itu 
ditimbang pula bahwa masalah operasi 
penyesuaian kelamin bukan hanya 
menyangkut bidang ilmu kedokteran, tetapi 
juga menyangkut bidang yang luas didalam 
masyarakat, antara lain bidang hukum dan 
sebagainya.  
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Dan terakhir, bahwa untuk 
melaksanakan operasi sebagaimana yang 
dimaksud maka perlu ditunjuk rumah sakit 
sebagai tempat pelaksanaaan operasi dan tim 
ahli pelaksana dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan. Dapat dilihat bahwa Kepmenkes 
ini masih belum mengatur secara rinci kriteria 
dan tatacara apa saja yang dibutuhkan untuk 
penyesuaian jenis kelamin, termasuk langkah-
langkah hukum apa saja yang harus dilakukan 
sebelum keputusan operasi tersebut disetujui. 
Langkah hukum yang diatur di Indonesia 
hanya dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Disdukcapil no. 23 tahun 2006 yang 
telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 
tahun 2013 pasal 56, dikatakan bahwa 
pencatatan peristiwa penting lainnya 
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas 
permintaan yang bersangkutan setelah 
adanya penetapan pengadilan negeri yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Didalam penjelasan disebutkan bahwa 
“Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa 
yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk 
dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara 
lain perubahan jenis kelamin. Aturan inipun 
tidak secara jelas menyebutkan proses apa 
saja yang harus dilalui agar seseorang yang 
membutuhkan penyesuaian jenis kelamin 
harus melalui tahapan apa saja sebelum 
sampai ke pengadilan negeri, karena memang 
Indonesia menganut sistem hukum yang 
mengamanahkan pengaturan yang detil dan 
teknis ke peraturan di bawah Undang-
Undang, misalnya peraturan 
pemerintah.Kriteria dan tatacara penyesuaian 
jenis kelamin ini sebaiknya dibahasterlebih 
dahulu oleh para ahli agama, bio-etika, sosial, 
psikologi, serta perwakilan profesi kedokteran 
yang terkait. Penetapan kriteria dan tatacara 
penyesuaian jenis kelamin yang baik yang 
kemudian dijadikan peraturan 
pemerintahdapat melindungi orang yang 

membutuhkan operasi penyesuaian jenis 
kelamin maupun tenaga kesehatan yang 
melakukan 30, 31, 32, 33, 34, 35.  

 
SIMPULAN 

Penyesuaian jenis kelamin bagi 
transgender dan transeksualisme memang 
masih menjadi kontroversi di masyarakat 
sehingga dibutuhkan peran pemerintah 
untuk membuat aturan yang secara tegas 
mengatur kepastian prosedural baik secara 
hukum maupun medis bagi orang-orang 
yang membutuhkan operasi tersebut 
sehingga tidak lagi diperlukan ada jenis 
kelamin ketiga atau yang sering disebut 
waria. Karena perlu disadari secara penuh, 
perubahan dari penyesuaian jenis kelamin 
bukanlah hal sepele dimana bisa berganti 
terus menerus, sehingga penilaian kejiwaan 
serta kesiapan pasien perlu ditilik dengan 
sangat mendalam, jangan sampai hanya 
menjadi keinginan sesaat tanpa 
memperhatikan konsekuensinya.  
  Dengan berkaca pada peraturan-
peraturan yang sudah baku di luar negeri, 
tanpa harus kehilangan jati diri dan norma di 
Indonesia, ada baiknya jika dibuat suatu 
aturan yang dapat mendukung operasi 
penyesuaian jenis kelamin mulai dari kriteria 
siapa saja dan dalam kondisi apa saja 
diperlukan penyesuaian sampai tatacara 
seperti evaluasi awal kejiwaan dan fisik 
seseorang yang membutuhkan penyesuaian.  
Kriteria siapa dan pada kondisi apa saja serta 
tatacara yang harus dilakukan sebelum 
operasi dilakukan secara rinci sebaiknya 
ditetapkan oleh profesi sedangkan legalitas 
secara umum, dalam arti operasi 
penyesuaian jenis kelamin dapat dilakukan 
di Indonesia dan diakui oleh hukum dapat 
ditetapkan melalui peraturan perundang-
undangan.  
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